PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY
MĚSTA PYŠELY

Schváleno zastupitelstvem města Pyšely dne 16. prosince 2013
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1.

POPIS SITUACE

Město Pyšely dosud nemělo zpracovanou ucelenou koncepci rodinné politiky obce.
Prorodinné aktivity sice podporovalo a realizovalo, ale bez vzájemné větší
provázanosti. Ještě před 10 lety byla situace taková, že plně stačila kapacita školky,
že škola byla na hraně udržitelnosti. Rodinná politika se řešila v rámci dílčích bodů.
Město Pyšely je typickým představitelem obcí na širším okraji velké aglomerace, kde
docházelo v druhé polovině 20 století k vylidňování a stárnutí populace. Úbytek
populace vyvrcholil na konci 90. tých let 20. století, kdy město Pyšely dokonce snížilo
kapacitu mateřské školy a vedlo boj o využití školy základní. Tento trend se však
počátkem 21. století prudce změnil, počet obyvatel dynamicky roste a dochází
k výraznému mládnutí obyvatelstva města díky vysokému počtu narozených či
přistěhovaných dětí.
Od roku 2002 do dnešního dne se postavilo přes 200 nových bytů, většinou rodinné
domy. V kombinaci s prudkým nárůstem porodnosti má obec najednou o téměř 60%
více obyvatel, prudce vzrostla zejména věková skupina 0-9 let.
Na tento vývoj město Pyšely reagovalo rekonstrukcí a rozšířením kapacity mateřské
školy a zprovozněním dalších tříd a učeben v budově základní školy. Kulturní
a sportovní aktivity byly v režii aktivních skupin občanů s podporou města, ale bez
jeho vůdčí a koordinační činnosti.
Impulzem pro zpracování ucelené rodinné politiky je potřeba města zapojit větší
počet obyvatel do jeho každodenního života a umožnit postupné prolínání mezi
novou skupinou obyvatelstva přesídleného z větších sídel a starousedlíky.
K urychlení zpracování plánu rozvoje rodinné politiky přispěla i možnost účasti
v soutěži Obec přátelská rodině.
V rámci mapování situace proběhly rozhovory se všemi subjekty organizujícími
kulturní, sportovní a společenské aktivity ve městě a byl zpracována dotazníková
anketa o spokojenosti obyvatel města Pyšely se službami pro rodinu a zjištěny
oblasti, kde by bylo žádoucí zlepšení stavu včetně návrhů na konkrétní řešení.
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na rodiče dětí ve škole, mateřské škole, Cvrčkovi
a Zajíčkovi).
Plán rozvoje je návrh konkrétních opatření reagujících na specifické potřeby, které
jednak vyplývají z vlastních potřeb města, ale zejména byly zjištěny z diskuzí,
dotazníků a konzultací a reflektují demografickou situaci a předpokládaný vývoj.
Cílem prorodinné politiky je zlepšení života ve městě a posílení komunitního
setkávání nejen ve městě samotném, ale i v rámci jeho osad. Dnes probíhá řada akcí
v jednotlivých osadách víceméně samostatně bez širšího zapojení ostatních částí
města Pyšely. Některé akce, jako třeba masopust či pálení čarodějnic, budou
i nadále slaveny ve všech částech města samostatně, jiných akcí, jako třeba
Koláčobraní na Borové Lhotě či hudebního festivalu v Zaječicích se mohou účastnit
všichni. A někdy přitom stačí jen málo, třeba jen lepší propagace či zajištění dopravy.
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2.

SLUŽBY PRO RODINY
a.

služby péče o děti

Obec je zřizovatelem Mateřské školy a Základní školy T.G.Masaryka. Kapacita
školky byla v roce 2010 zvýšena ze 45 dětí na 71 dětí, nepřijato přesto zůstává cca
40 dětí starších 3 let. V roce 2009 bylo založeno RC Zajíček, o.s. a následně od září
2012 Centrum volného času, o.s., které provozuje školku Cvrček nabízející celodenní
hlídání dětí s montessori výchovným programem.
Do první třídy základní školy ve školním roce 2009/2010 nastoupilo 14 dětí; ve
školním roce 2013/14 již 41 dětí. Díky sponzorskému daru obec opravila uzavřenou
část budovy a tím bylo možné zřídit dvě 1. třídy a vlastní místnost pro družinu.
Družina dnes má kapacitu 75 dětí ve 3 odděleních. Z demografických čísel vyplývá,
že příští 3 školní roky bude do prvních tříd každoročně nastupovat cca 37 dětí. Škola
bude potřebovat nové učebny.
Při základní škole funguje Klub rodičů (KRPŠ), který koordinuje zejména mimoškolní
aktivity (kroužky).
Cíl 1: Udržení RC Zajíček a školky Cvrček dle kapacitních potřeb města Pyšely
Způsob realizace:

pro RC Zajíček každoroční příspěvek na vybavení a spotřební
materiál; pro školku Cvrček zajištění bezplatného užívání
prostor včetně dodávku energií
financování opatření: z rozpočtu města Pyšely
termíny plnění:
průběžně dle potřeb obyvatel města
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely a představitelé RC Zajíček a Centra
pro volný čas, o.p.s.
Cíl 2: ZŠ Pyšely – dostatek učeben pro nové ročníky
Způsob realizace:

prověřit možnosti pronájmu nebo zbudování místností mimo
budovu školy
financování opatření: z rozpočtu města Pyšely nebo z externích zdrojů
termíny plnění:
2014-2015, dále dle potřeby
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely ve spolupráci se ZŠ Pyšely
Cíl 3: Podpořit možnosti dočasného hlídání dětí
Způsob realizace:

informační manuál o způsobech zřízení „hlídacího“ koutku,
domácí školky, apod.,
financování opatření: organizačně informační, bez nároku na finance
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
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Cíl 4: Zlepšit informovanost o aktivitách pro děti všech věkových skupin
Způsob realizace:

informační manuál – kontakty na osoby, existující aktivity,
koordinace aktivit
financování opatření: bez nároku na finance, organizačně-informační
termíny plnění:
2014 a dále každoroční aktualizace
subjekt odpovědný za plnění:
kulturní komise, KRPŠ

b.

služby zaměřené na podporu funkce a soudržnosti rodiny a zapojení
mužů do péče o rodinu

V obci funguje množství neziskových subjektů, které organizují různé aktivity, od
sportovních, výtvarných, společenských, kulturních po vzdělávací.
Obec dnes velkou část aktivit koordinuje a/nebo propaguje díky činnosti kulturní
komise. Nové rodiny v obci často nemají přátele, známé, zázemí. Tyto akce jim
pomohou zapojit se do života obce, získat nové přátele a obec se stane jejich
domovem, ne místem na přespání.
Cíl 1: Udržení a podpora pro stávající kulturní, společenské a sportovní aktivity
Způsob realizace:

příspěvek na náklady na akce, pomoc s propagací, pomoc se
získáním prostoru pro organizování akce
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů (dotace)
termíny plnění:
průběžně
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 2: Podpora subjektů při pořádání vzdělávacích přednášek
Způsob realizace:

příspěvek na náklady na lektora, pomoc s propagací, pomoc
se získáním prostor pro organizování akce
financování opatření: z rozpočtu města Pyšely, z externích zdrojů
termíny plnění:
průběžně
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 3: Taneční a pro dospělé
Způsob realizace:

řada dospělých již společenské tance pozapomněla či se je
nikdy nenaučila. Proto Sokol Pyšely začal pořádat kurzy
tanečních pro dospělé, a to jak pro pokročilé, tak i pro
začátečníky.
financování opatření: ze zdrojů Sokola Pyšely, možný příspěvek obce
termíny plnění:
průběžně
subjekt odpovědný za plnění:
Sokol Pyšely
Cíl 4: Večerní profesní a vzdělávací kurzy pro občany
Způsob realizace:

podpořit nabídku večerních/víkendových aktivit zejména pro
rodiče malých dětí, např. keramika, včelařství, zahrádkářství,
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ale i společné kursy pro děti a seniory. Cílem je přenos
zkušeností a často již zapomenutých dovedností na mladší
generace a mezigenerační spolupráci
financování opatření: příspěvek na zakoupení nové keramické pece; organizační
podpora, odměna pro vedoucí kurzů; financováno z rozpočtu
města Pyšely a externích zdrojů
termíny plnění:
průběžně
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely, ZŠ Pyšely, muzeum Pyšely
Cíl 5: Čtení pro děti
Způsob realizace:

podpořit aktivní účast otců a seniorů při výchově dětí a podpořit
potřebnost klientů domova pro seniory Pyšely pořádáním
těchto setkání v prostorách Pyšelského zámku či Hasičské
zbrojnice
financování opatření: bez většího nároku na finance; organizační podpora
termíny plnění:
průběžně od 2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely, ZŠ Pyšely, knihovna Pyšely, Domov
pro seniory Pyšely, Dětský domov Pyšely, Hasiči

3.

SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA

Vzhledem k velikosti obce není tato oblast zahrnuta do Plánu rozvoje rodinné politiky.
Některé body (vzdělávání, informace) jsou řešeny v rámci jiných bodů. Město
samotné umožňuje svým zaměstnancům sladění pracovního a rodinného života,
s ohledem na nízký počet zaměstnanců není tato problematika řešena
institucionálně, ale individuálně.
V letech 2012 a 2013 město realizovalo prodloužení pracovní doby v jim zřizovaných
příspěvkových organizacích – Mateřské škole Pyšely a Základní škole T.G.M. Pyšely.
Tento krok umožnil nástup do zaměstnání řadě rodičů, z nichž naprostá většina je
zaměstnána mimo území města.

4.

PROSTOR OBCE PŘÁTELSKÝ RODINÁM
a.

Veřejná doprava v obci

Město Pyšely má sice plnou občanskou vybavenost, částečně však funguje pouze
omezeně v některých dnech v týdnu a řadu služeb jsou občané města zvyklí využívat
v okolních obcích, v okresním městě Benešov či přímo v Praze. Doprava tak hraje
naprosto klíčovou roli ve fungování města, a to nejen při dojíždění do zaměstnání či
škol, ale i při čerpání služeb.
S ohledem na částečně předměstský charakter města a životní úroveň velké části
jeho obyvatel je velká část dopravních potřeb řešena individuální dopravou, dílem
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díky jejímu komfortu, dílem díky nedostatečné nabídce dopravy hromadné. Je však
nemalé skupina obyvatel (typicky děti a mládež, senioři či ženy), která nemůže či
není schopna využívat dopravu individuální. Pro ty je nutno zajistit lépe vyhovující
dopravu veřejnou, a to zejména ve spolupráci s ROPIDem (Regionální operátor
Pražské integrované dopravy), jehož spoje na území města zasahují, a ze
Středočeským krajem a Benebusem, kteří organizují další veřejnou dopravu
v regionu. Role města je Pyšely je zejména v oblasti vyjednávání s cílem dosáhnout
lepší koordinaci a návaznost jednotlivých linek. Z menší části je město připraveno
objednat některé nejnutnější linky ze svých zdrojů, pokud to přispěje ke zlepšení
dopravní obslužnosti obyvatel.
Cíl 1: Zvýšení frekvence autobusů mezi částmi města
Způsob realizace:

město Pyšely pociťuje naléhavou nutnost zavést autobusovou
linku, která umožní jednak lepší dojíždění ze školy pro žáky
obou stupňů ZŠ Pyšely, jednak využití služeb města včetně
návštěvy lékaře pro seniory z osad, zejména z částí Zaječice,
Kovářovice a Nová Ves a sousední obce Pyšely. Proto město
zavede novou okružní linku spojující Pyšely s výše uvedenými
sídly v časové poloze 10 hod., 14 hod. a 16 hod., která pokryje
všechny uvedené potřeby a doplní frekvenci spojů.
financování opatření: z rozpočtu města Pyšely, z externích zdrojů
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 2: Zřízení autobusové zastávky v Zaječicích
Způsob realizace:

s ohledem na novou zástavbu a vysokou frekvenci dětí vzniká
naléhavá potřeba zřízení autobusové zastávky na znamení
v Zaječicích v lokalitě V rákosí poblíž křižovatky cest v ose
Kovářovice – Pětihosty a Zaječice – Senohraby. Zřízení
autobusové zastávky řeší kromě zlepšení dopravní dostupnosti
také významné bezpečnostní riziko vznikající docházením ze
silně obydlené oblasti na stávající zastávku autobusu po hlavní
frekventované komunikaci bez chodníků.
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů
termíny plnění:
2014 až 2015 dle možností legislativy a rozpočtu města
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 3: Lepší napojení lokálních spojů na páteřní linky ROPIDu
Způsob realizace:

jednáním s koordinátorem hromadné dopravy v Praze
a Středočeském kraji dosáhnout lepšího napojení místní
autobusové linky na páteřní vlakové spoje na trati Praha –
Benešov. Ideálním řešením by bylo nastavení linky tak, aby
byla zajištěna návaznost na linky do/z Prahy v Senohrabech
a na linky do/z Benešova ve Čtyřkolech či Čerčanech. Linku by
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obsluhoval menší autobus s cca 20 místy, ale s větší frekvencí.
Dalším efektem rozšíření této linky by byla možná obsluha
Čtyřkolské ulice v Pyšelích hromadnou dopravou.
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů
termíny plnění:
2015 - 2017
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 4: Menší a nízkopodlažní autobus
Způsob realizace:

jednáním s ROPIDem dosáhnout obsazení autobusové linky
menším a nízkopodlažním autobusem umožňujícím snadnější
a bezpečnější cestování dětem i seniorům.
financování opatření: bez nároku na finance, případně dotace z rozpočtu obce
termíny plnění:
2015 - 2017
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
b.

Bezbariérová přístupnost obce

Město Pyšely má venkovský charakter, s několika málo úřady (městský úřad, pošta).
Stavební řešení neumožňuje bezbariérovost, situace je řešena přivolávacími zvonky.
Tam, kde jsou zřízeny chodníky, je jejich plná bezbariérovost. Bohužel ve většině
města nejsou chodníky zřízeny, bezbariérovost je zajištěna díky přístupu na veřejné
komunikace. Tento bod není zahrnut do Plánu rozvoje rodinné politiky.
c.

Bezpečnost pohybu po obci

Město Pyšely má venkovský charakter, na většině vedlejších ulic je minimální provoz.
Chodníky jsou dnes vybudovány na náměstí a přilehlých ulicích (Husova, Pražská ke
škole, částečně Senohrabská a Na Košíku). Je nutné vybudovat chodníky podél
hlavních příjezdových cest (Čtyřkolská, Nádražní, Senohrabská v Zaječicích). Obec
má zpracovaný projekt, nicméně nemá finance na realizaci.
Významnou prioritou města Pyšely je potřeba řešit rychlost projíždějících automobilů
na páteřních komunikacích města, zejména ráno a večer. Jedná se ve většině
případů o rovné komunikace sloužící k napojení města na hlavní dopravní tahy a
hojně využívané pro dopravu do zaměstnání s výrazným nárůstem frekvence
provozu ve špičkách.
Cíle zde uvedené jsou akutní prioritou.
Cíl 1: Chodníky a přechody pro chodce u školy a školky v Pyšelích
Způsob realizace:

zajistit bezpečný pohyb dětí a rodičů u školy (křižovatka před
Sokolovnou, část Nádražní ulice) a školkou (chodník na hrázi
rybníka)
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
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Cíl 2: Chodníky a přechody pro chodce u hřiště a zastávek v Zaječicích
Způsob realizace:

vybudování přechodu pro chodce a navazujících chodníků na
kritických místech v Zaječicích s cílem zajistit bezpečný pohyb
zejména dětí a seniorů
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů
termíny plnění:
2015
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 3: Chodníky/stezky pro pěší na kritických místech
Způsob realizace:

výstavba chodníku či vyznačení pásu pro chodce na
stávajících komunikacích se snížením rychlosti jízdy. Značení
cest. Cílem je zajistit bezpečný pohyb chodců v oblastech
Čtyřkolská, Nádražní a Na Košíku v Pyšelích a na příjezdu od
Senohrab ke křižovatce u dubu v Zaječicích. Ideálním řešením
by
bylo
vybudovaní
společného
tělesa
chodníku
s cyklostezkou, což je nad rámec finančních možností města.
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů
termíny plnění:
2015 - 2017
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 4: Snížení rychlosti automobilů v obci
Způsob realizace:

umístění měřičů rychlosti, na nejkritičtějších místech zřízení
zpomalovacích semaforů
financování opatření: z darů obyvatel, z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
d.

Veřejné prostory pro rodiče s dětmi vč. prostor pro trávení volného
času neorganizovaně

Cíl 1: Dětská hřiště – správa, úklid, opravy a revize
Způsob realizace:

obec bude spravovat obě dětská hřiště (v parku i v Zaječicích),
zajistí kolaudaci u hřiště v Zaječicích, zajistí pravidelný úklid,
opravy a revize prvků
financování opatření: z rozpočtu obce, v případě nových prvků z externích zdrojů
termíny plnění:
2014 a dále
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
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Cíl 2: Veřejné hřiště u školy
Způsob realizace:

Sokol Pyšely s podporou města připravuje komplexní
přestavbu hřiště u školy, která by měla být realizována v roce
2014. Podle projektu by mělo vzniknout moderní hřiště pro
různé sporty využívané po celý den 7 dní v týdnu. Ve dnech
školního vyučování bude hřiště přednostně sloužit ZŠ Pyšely.
Město Pyšely zajistí správu hřiště, tj. úklid, revize, opravy,
a spolu s dalšími subjekty dohled na hřišti.
financování opatření: z externích zdrojů, z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014 výstavba, provoz od 2014 dále
subjekt odpovědný za plnění:
Město Pyšely, Sokol Pyšely, ZŠ Pyšely
Cíl 3: Zpřístupnění lesoparku u zámku
Způsob realizace:

město zajistí přístupové cesty do parku,
a bezpečnost pohybu po parku kontrolou stromů
financování opatření: z rozpočtu obce, z externích zdrojů
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely

plán

parku

Cíl 4: Informovanost o prostorech pro sportování a potkávání
Způsob realizace:

vytvoření seznamu sportovních a dalších podobných prostor
pro setkávání včetně informací o provozu a kontaktech na
zodpovědné osoby
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 5: Pořízení nafukovacího hradu
Způsob realizace:

nákup nafukovacího hradu sloužícího pro přípravu a výcvik dětí
v Hasičském sboru Pyšely a jako doplněk při pořádání
kulturních a sportovních akcí ve městě.
financování opatření: z externích zdrojů, z rozpočtu města
termíny plnění:
2014 nebo dle možností
subjekt odpovědný za plnění:
Hasiči Pyšely
e.

Další obecní služby vstřícné k rodinám

Cíl 1: Lékař pro dospělé
Způsob realizace:

zajistit trvalou přítomnost lékaře pro dospělé ve městě díky
nabídce prostor pro zřízení lékařské ordinace s cílem zajistit
trvalé působení lékaře ve městě 5 dní v týdnu.
financování opatření: z rozpočtu obce
9

termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:

město Pyšely

Cíl 2: Rozšíření přítomnosti dětského lékaře
Způsob realizace:

s ohledem na vysoký počet dětí ve městě rozšířit přítomnost
dětského lékaře ve městě nejlépe na všechny pracovní dny
dohodou se stávajícím lékařem MUDr. Biskupem.
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 3: Vybudování bezbariérového zdravotního střediska
Způsob realizace:

využití prázdného soukromého objektu k přebudování na
zařízení nabízející služby obyvatelům města včetně ordinací
lékařů.
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
bez termínu, dle finančních možností obce
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely

5.

PŘÍMÁ PODPORA RODIN

Cíl 1: Zastropování poplatku za odvoz a zpracování odpadů
Způsob realizace:

udržení stávajícího stavu, kdy vícečlenné rodiny platí poplatky
za odvoz odpadků pouze za dvě děti; třetí a další dítě již
poplatky nehradí. Další zvýhodnění rodin v současné době
neumožňuje finanční situace města.
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
průběžně
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 2: Sociální bydlení
Způsob realizace:

město vlastní bytový dům, ve kterém je část bytů vyhrazena
pro sociálně potřebné a část bytů je poskytována učitelům ZŠ
Pyšely. Město by rádo zřídilo další sociální bydlení, částečně
využitelné i pro bývalé obyvatele dětského domova. Lze
realizovat pouze při vhodném dotačním titulu.
financování opatření: z externích zdrojů se spoluúčastí obce
termíny plnění:
2016 subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
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Cíl 3: Bytový komplex pro seniory
Způsob realizace:

v územním plánu města je vyčleněna oblast pro vybudování
areálu s komunitním bydlením. Jeho jádrem by měl být bytový
komplex pro seniory nabízející komplexní zdravotní, stravovací
a relaxační služby včetně napojení veřejnou dopravu. Menší
část areálu je určena pro rodinné bydlení. Vznikne tak
přirozená oblast pro mezigenerační setkávání.
financování opatření: soukromý investor
termíny plnění:
nejdříve po roce 2015
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely

6.

KOMUNIKACE S RODINAMI

V minulých 10 letech se do obce přistěhovalo přes 200 nových rodin. Tyto rodiny zde
vesměs nemají přátele, známé, zázemí. Informace jim pomohou pochopit život
v obci, kdo je za co zodpovědný, kam se obrátit s nápady, apod. Zapojením do aktivit
obce si získají nové přátele a obec se stane jejich domovem, ne místem na přespání.
Pro děti je obec často místem narození, přičemž řada z nich zde nemá kořeny.
Nemají tudíž možnost přirozeným způsobem od prarodičů a rodiny získat povědomí
o historii, událostech, místech v obci. Zpracováním základní historie pomůžeme těm,
co mají o historii svého nového domova zájem.
Cíl 1: Vytvoření informační brožury o Pyšelích
Způsob realizace:

sestavení informační brožury o Pyšelích, včetně kontaktů
a náplně činnosti jednotlivých občanských subjektů, dále
důležité kontakty na úřady, užitečné kontakty v rámci obce,
historie obce; digitální podoba brožury ke stažení na webu
obce; nově přistěhovalí brožuru dostanou jako dárek od města.
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014 a poté pravidelné aktualizace
subjekt odpovědný za plnění:
kulturní komise města Pyšely
Cíl 2: Mapa města s místními názvy
Způsob realizace:

městský úřad připraví celkový plán města včetně jeho částí
s vyznačením jednotlivých lokalit s uvedením tradičních
místních názvů a se zvýrazněním všech městských zařízení
a institucí a poskytovatelů soukromých služeb včetně kontaktů.
Zlepšením informovanosti pro nové obyvatele a turisty bude
podpořen komunitní život v obci a podpořeno podnikání. Díky
lepší informovanosti lze dosáhnout zvýšení využití lokálních
služeb, které jsou dnes nahrazovány dovozem z větších
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okolních sídel či obchodních center. V prvé etapě bude projekt
realizován v elektronické podobě, v případě získání dotace
i v tištěné.
financování opatření: z externích zdrojů
termíny plnění:
2014 nebo dle možností
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 3: Infocentrum a veřejný internet
Způsob realizace:

zprovoznění infocentra s veřejným
v prostorách městské knihovny.
financování opatření: z externích zdrojů, z rozpočtu města
termíny plnění:
2014 nebo dle možností
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely

přístupem

k internetu

Cíl 4: Expozice o legionářích
Způsob realizace:

v Pyšelích je silná legionářská tradice, dominantou náměstí je
pomník obětem válek a každoročně jsou oběti válek
připomínány zvoněním na zvony o státním svátku 28. října.
K blížícímu se výročí začátku 1. světové války by bylo
zajímavé připomenout historii obyvatelům města a především
dětem. Při získání externích zdrojů se nabízí zpracování
expozice interaktivní formou.
financování opatření: z externích zdrojů, z rozpočtu města
termíny plnění:
2014 - 2018
subjekt odpovědný za plnění:
Městské muzeum Pyšely, město Pyšely

7.

DOTAČNÍ TITULY A FONDY PODPORUJÍCÍ PRORODINNÉ ORGANIZACE

Aktivita různých subjektů zajišťuje bohatý kulturní život v obci. Jasnými pravidly a
kontakty umožníme zapojení dalších aktivních občanů. Zároveň jim pomůžeme
s propagací jejich aktivit a pořádaných akcí.
Cíl 1: Směrnice pro práci kulturní komise
Způsob realizace:

vytvoření směrnice stanovující jasná pravidla pro organizování
aktivit, určující jak a kdy požádat o příspěvek na náklady, kdo
je zodpovědný za schválení a jak jsou pravidla pro rozpočet
obce na dané aktivity.
financování opatření: bez nároku na finance
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
kulturní komise města Pyšely
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Cíl 2: Střednědobý plán podpory neziskových aktivit
Způsob realizace:

stávající podpora obecně prospěšných organizací působících
ve městě a organizujících společenské, kulturní a sportovní
akce, ale i poskytující služby pro rodiny je poskytována ad hoc
dle potřeb. Stanovení střednědobého plánu poskytování
příspěvků na opakující se aktivity zajistí pravidelnost jejich
konání či poskytování a zjednoduší organizátorům jejich
přípravu. O podpoře jednotlivých akcí by mělo být rozhodnuto
do konce I. čtvrtletí.
financování opatření: bez nároku na finance
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
finanční výbor a kulturní komise města Pyšely

8.

INSTITUCIONÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A KONCEPČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINNÉ
POLITIKY

Cíl 1: V rámci kulturní komise vyčlenit osobu koordinující rodinnou politiku
Způsob realizace:

rozšíření kulturní komise o osobu, která bude sledovat
naplňování prorodinné politiky, sledovat aktuální potřeby
obyvatel a koordinovat činnost zúčastněných subjektů
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely

9.

MONITOROVÁNÍ SITUACE RODIN

S ohledem na velikost a možnosti města je navržen stejný cíl jako v bodě
předchozím.
Cíl 1: V rámci kulturní komise vyčlenit osobu koordinující rodinnou politiku
Způsob realizace:

rozšíření kulturní komise o osobu, která bude sledovat
naplňování prorodinné politiky, sledovat aktuální potřeby
obyvatel a koordinovat činnost zúčastněných subjektů
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
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10. SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Cíl 1: Setkávání nad komunitním rozvojem města
Způsob realizace:

v pravidelných intervalech, minimálně jednou ročně, uskutečnit
setkání všech osob a organizací poskytující služby pro rodinu
ve městě Pyšely s cílem zhodnocení nabídky, její funkčnosti,
využití aktivit a úpravy podporovaných oblastí.
financování opatření: bez nároku na finance
termíny plnění:
od 2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 2: Předávání zkušeností s ostatními obcemi
Způsob realizace:

cílem je navázat spolupráci s jinými velikostně podobnými
obcemi v České republice, především s těmi, jejichž projekty
byly úspěšné v soutěži „Obec přátelská rodině“, a vyměnit si
zkušenosti s komunitním rozvojem menších obcí
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
od 2014
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely
Cíl 3: Navázat partnerství se zahraničními obcemi
Způsob realizace:

městský úřad ve spolupráci s organizacemi ve městě (Sokol,
Hasiči) vytipuje a oslovení vhodné obce v zahraničí pro
navázání přátelství a dlouhodobé spolupráce.
financování opatření: z rozpočtu obce
termíny plnění:
2015
subjekt odpovědný za plnění:
město Pyšely, kulturní komise, hasiči Pyšely

Plán rozvoje rodinné politiky města Pyšely byl schválen zastupitelstvem města dne
16. prosince 2013.
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